
2018.12.11 Assemblea Ampa 

Temes tractats: 

1) Aprovació comptes any escolar 2017/2018 

Es presenten i s'aproven els comptes del curs 2017-2018. 

S'adjunta document 

 

2) Comissió activitats extraescolars 

Beques: 

- Maria serà l'encarregada de les beques 

- S'han donat 4 de les 10 disponibles. 

- Són trimestrals 

- No s'han pogut donar totes les beques perquè no totes les famílies les han 

acceptat. Els motius era o que no estaven interessats, o no podien o volien complir 

les condicions. 

Les condicions són: 

o o Assistència de l'alumne 

o o Pagar la quota de l'Ampa (que es pot fer amb totes les facilitats) 

o o Col·laborar amb l'Ampa. 

- Hi ha hagut dificultats per quedar amb les famílies 

S'apunta parlar amb el col·legi per valorar el tema per al trimestre vinent conèixer la 

seva opinió sobre l'elecció de les famílies, i com fer per poder donar totes les beques 

disponibles. 

3) Contractació d'un gestor per ajudar en tresoreria 

Com ja es va apuntar en l'anterior assemblea el treball de tresoreria ocupa molt de 

temps, i Lidia no pot assumir-íntegrament. S'aprova contractar un gestor, i que la 

tresorera supervisi la seva feina. 

Es parlarà amb AICV, que ja gestiona el menjador i diverses extraescolars, i de la qual 

ja tenim un pressupost. 

 

4) Candidats Consell Escolar 

S'aprova a Carolina com a representant de l'Ampa per al Consell escolar. 

 

5) Comissió mercat 

Valoració del mercat d'hivern: va faltar publicitat i difusió. S'apunta per a la següent 

edició avisar amb més temps, i repartir més les tasques. 

 

6) Mesures anti-bulling 

S'adjunta document 

 

7) Comissió menjador 

S'adjunta document  



2018.12.11 Assemblea  Ampa  

Temas tratados: 

1) Aprobación cuentas año escolar 2017/2018 

Se presentan y se aprueban las cuentas del curso 2017-2018. 

Se adjunta documento 

 

2) Comisión actividades extraescolares 

 

Becas:  

- Maria será la encargada de las becas 

- Se han dado 4 de las 10 disponibles.  

- Son trimestrales 

- No se han podido dar todas las becas porque no todas las familias las han 

aceptado. Los motivos era o que no estaban interesados, o no podían o querían 

cumplir las condiciones. 

Las condiciones son: 

o Asistencia del alumno 

o Pagar la cuota del Ampa (que se puede hacer con todas las facilidades) 

o Colaborar con el Ampa.  

- Ha habido dificultades para quedar con las familias 

 

Se apunta hablar con el colegio para valorar el tema para el trimestre que viene 

conocer su opinión sobre la elección de las familias, y cómo hacer para poder dar 

todas las becas disponibles.  

 

3) Contratación de un gestor para ayudar en tesorería 

Como ya se apuntó en la anterior asamblea el trabajo de tesorería ocupa mucho 

tiempo, y Lidia no puede asumirlo en su totalidad. Se aprueba contratar a un gestor, y 

que la tesorera supervise su trabajo.  

Se hablará con AECV, que ya gestiona el comedor y varias extraescolares, y de la que 

ya tenemos un presupuesto.  

 

4) Candidatos Consejo Escolar 

Se aprueba a Carolina como representante del Ampa para el Consejo escolar. 

 

5) Comisión mercadillo 

Valoración del mercadillo de invierno: faltó publicidad y difusión. Se apunta para la 

siguiente edición avisar con más tiempo, y repartir más las tareas. 

 

6) Medidas anti-bulling 

Se adjunta documento 

 

7) Comisión comedor 

Se adjunta documento 
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MEMÒRIA ACTIVITATS CURS 2017-2018 

 A l’escola hi ha 216 alumnes, 162 alumnes són socis de l’AMPA (el 75% del total), també és pot dir 
que a l’escola hi ha 173 famílies, 160 famílies són sòcies de l’AMPA (el 92% del total). 

 L’AMPA, per treballar, està organitzada per una junta (òrgan de govern de l’AMPA) que es reuneix 
una vegada al mes. 

 La Junta s’organitza en 10 comissions de treball: Comissió de festes, Comissió d’extraescolars, 
Comissió de coordinació de delegats, Comissió de comunicació, Comissió de xerrades, Comissió de 
subvencions, Comissió de la revista, Comissió del servei d’acollida matinal-casals, la Comissió de 
menjador, la Comissió de manteniment, i els càrrecs de Presidència, Secretaria, i Tresoreria. 

 L’AMPA gestiona un pressupost aproximat de 40.000 euros l’any. 

 L’AMPA té un representant en el Consell Escolar de l’escola. 

ACTIVITATS DE L’AMPA CURS 2017-2018 

EXTRAESCOLARS. Organitzem 22 activitats extraescolars: 8 per infantil (Piscina, Flamenc, Iniciacio a la 
Dansa, Jumping clay inf. , Anglès, Skate, Gimnasia rítmica i fútbol) i 12 per primària (Futbol prim., 
Jumping clay prim., Rugby tag, Cuina prim.,Gimnasia Rítmica, Teatre, Escacs, Robótica, Còmic, Skate, 
Anglés, Hip-hop i Atletisme) a més de Swing pares i Acollida tarda, on hi participen 130 alumnes (el 60% 
de tots els alumnes de l’escola). Aquest any el Consorci d’Educació de Barcelona no ha convocat 
subvencions per organitzar les activitats extraescolars. 

ACOLLIDA. gestionem el servei d’acollida matinal de 8 a 9 h i el servei d’acollida de tardes per 
l’allargament de jornada el mes de juny. 

FESTES DE L’ESCOLA. Organitzem la festa de benvinguda als de P3; la castanyada; la festa de Nadal, 
aquest any ha vingut per cinquena vegada l’Oncle Buscall amb la col·laboració de cinc escoles més del 
barri; la festa de Sant Jordi amb l’amic invisible; el sopar de pares i la festa de final de curs. 

DELEGATS. A través de la comissió de coordinació de delegats s’organitzen reunions periòdiques dels 
pares i mares delegats de tots els cursos amb la Glòria, directora del centre, per intercanviar informació i 
plantejar millores a l’escola. 

MANTENIMENT. A través de la comissió de manteniment aquest any hem ajudat a la construcció de 
l’hort, de la caseta del pati, dels espais dins de l’aula, de la tarima del gimnàs, i diverses tasques de 
manteniment. 

COMUNICACIÓ. A través de la comissió de comunicació es fan tots els mailings, cartells informatius, i es 
manté la web de l’AMPA en funcionament. Les actes de les reunions de la junta i de les assemblees es 
poden consultar a la web (www.escolaparcdelaciutadella.cat). També tenim un bloc dedicat a les nostres 
propostes pel projecte Educatiu de Centre i sobre educació en general. 

REVISTA. Edició de la revista anual de l’escola Les fulles del parc. S’ha demanat una subvenció al 
districte de Ciutat vella per finançar-ne la publicació i ens l’han concedit. 

COLÒNIES. Aquest any no hem organitzat colònies. 

SWING. Aquest any hem organitzat un grup de Swing amb mares i pares de l’escola. 

CONSELL ESCOLAR. L’AMPA, a través del seu representant en el Consell Escolar, participa en el 
Consell Escolar. 

XERRADES. S’han organitzats tres xerrades al llarg del curs per a les famílies de l’escola. 
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QUADRES ANNEXES 

1.- SOCIS 
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Curs 

Alumnes 
Alumnes Socis 
Ampa 

% Alumnes 
Socis Ampa 

P3 23 21 91,3% 

P4 25 22 88,0% 

P5 26 23 88,5% 

1ER 25 21 84,0% 

2ON 24 22 91,7% 

3ER 19 15 78,9% 

4RT 26 21 80,8% 

5E 25 20 80,0% 

6E 23 22 95,7% 

Total alumnes 216 162 75,0% 

Total famíles 173 160 92,5% 
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2.- SERVEIS D’ACOLLIDA 

Curs 

Alumnes 
Alumnes 
Acollida Matí 

% Alumnes 
Acollida Matí 
Socis 

Alumnes 
Acollida 
Tarda 

% Alumnes 
Acollida 
Tarda Socis 

P3 23 2 100,0% 13 100,0% 

P4 25 10 100,0% 10 100,0% 

P5 26 5 100,0% 9 100,0% 

1ER 25 3 66,7% 8 100,0% 

2ON 24 5 80,0% 13 100,0% 

3ER 19 4 75,0% 7 100,0% 

4RT 26 3 100,0% 7 100,0% 

5E 25 3 66,7% 4 100,0% 

6E 23 4 100,0% 0 100,0% 

Total alumnes 216 39 89,7% 71 100,0% 

 

 
Balanç anual curs 2017-2018    
Acollida matí 

   

    
Despeses   Ingressos   

A. Recursos humans   A. Subvenció municipal   

B. Lloguer   B. Altres subvencions municipals   

C. Subministraments 76,07 
C. Altres subvencions d'altres 
administracions 

  

D. Comunicacions   D. Subvencions d'ens privats   

E. Manteniment d'edificis o 
instal·lacions 

  E. Recursos propis de l'entitat   

F. Adquisició material fungible   F. Taquillatge   

G. Transport-Missatgeria   G. Quotes inscripcions 2.577,00 

H. Publicitat i propaganda   H. Venda de Productes   

I. Assegurances   I. Publicitat i/o esponsorització   

J. Allotjament i dietes   J. Altres ingressos   

K. Viatges i desplaçaments       

L. Treballs realitzats per empreses 
externes 

2.500,00     

M. Altres despeses 247,85     

Total despeses 2.823,91 Total ingressos 2.577,00 

   
-246,91 
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Balanç anual curs 2017-2018 
   

Acollida tarda juny 
   

    
Despeses   Ingressos   

A. Recursos humans   A. Subvenció municipal   

B. Lloguer   B. Altres subvencions municipals   

C. Subministraments 74,68 
C. Altres subvencions d'altres 
administracions 

  

D. Comunicacions   D. Subvencions d'ens privats   

E. Manteniment d'edificis o instal·lacions   E. Recursos propis de l'entitat   

F. Adquisició material fungible 106,84 F. Taquillatge   

G. Transport-Missatgeria   G. Quotes inscripcions 2.530,00 

H. Publicitat i propaganda   H. Venda de Productes   

I. Assegurances   I. Publicitat i/o esponsorització   

J. Allotjament i dietes   J. Altres ingressos   

K. Viatges i desplaçaments       

L. Treballs realitzats per empreses externes 1.440,00     

M. Altres despeses 243,33     

Total despeses 1.864,85 Total ingressos 2.530,00 

   
665,15 
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3.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Curs 

Alumnes 
Alumnes 
Extraescolars 

% Alumnes 
Extraescolars 

Alumnes 
Extraescolars 
Socis 

% Alumnes 
Extraescolars 
Socis 

P3 23 8 35% 8 100,0% 

P4 25 18 72% 17 94,4% 

P5 26 20 77% 18 90,0% 

1ER 25 20 80% 19 95,0% 

2ON 24 18 75% 17 94,4% 

3ER 19 12 63% 11 91,7% 

4RT 26 9 35% 9 100,0% 

5E 25 15 60% 13 86,7% 

6E 23 10 43% 9 90,0% 

Total alumnes 216 130 60,2% 121 93,1% 
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Balanç anual curs 2017-2018 

   
Extraescolars i acollida tarda 

   

    
Despeses   Ingressos   

A. Recursos humans   A. Subvenció municipal   

B. Lloguer   B. Altres subvencions municipals   

C. Subministraments 601,71 
C. Altres subvencions d'altres 
administracions 

  

D. Comunicacions   D. Subvencions d'ens privats   

E. Manteniment d'edificis o instal·lacions   E. Recursos propis de l'entitat   

F. Adquisició material fungible 292,29 F. Taquillatge   

G. Transport-Missatgeria   G. Quotes inscripcions 20.385,00 

H. Publicitat i propaganda   H. Venda de Productes   

I. Assegurances   I. Publicitat i/o esponsorització   

J. Allotjament i dietes   J. Altres ingressos   

K. Viatges i desplaçaments       

L. Treballs realitzats per empreses externes 15.104,94     

M. Altres despeses 1.960,57     

Total despeses 17.959,51 Total ingressos 20.385,00 

   
2.425,49 
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Balanç anual curs 2017-2018 

 

 

4.- FESTES 

Balanç anual curs 2017-2018 
   

Festes 
   

    
Despeses   Ingressos   

A. Recursos humans   A. Subvenció municipal   

B. Lloguer   B. Altres subvencions municipals   

C. Subministraments   
C. Altres subvencions d'altres 
administracions 

  

D. Comunicacions   D. Subvencions d'ens privats   

E. Manteniment d'edificis o instal·lacions   E. Recursos propis de l'entitat   

F. Adquisició material fungible 1.453,94 F. Taquillatge   

G. Transport-Missatgeria   G. Quotes inscripcions   

H. Publicitat i propaganda   H. Venda de Productes 308,00 

I. Assegurances   I. Publicitat i/o esponsorització   

J. Allotjament i dietes   J. Altres ingressos   

K. Viatges i desplaçaments       

L. Treballs realitzats per empreses externes 312,30     

M. Altres despeses       

Total despeses 1.766,24 Total ingressos 308,00 
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BALANÇ CURS 2017-2018 

Balanç anual curs 2017-2018 
   

Pressupost total 
   

    

Despeses   Ingressos   

A. Recursos humans 0,00 A. Subvenció municipal 2.800,00 

B. Lloguer 0,00 B. Altres subvencions municipals 0,00 

C. Subministraments 752,45 
C. Altres subvencions d'altres 
administracions 

0,00 

D. Comunicacions 1.391,50 D. Subvencions d'ens privats 0,00 

E. Manteniment d'edificis o instal·lacions 5.624,04 E. Recursos propis de l'entitat 4.000,00 

F. Adquisició material fungible 1.998,20 F. Taquillatge 0,00 

G. Transport-Missatgeria 0,00 G. Quotes inscripcions 25.887,00 

H. Publicitat i propaganda 0,00 H. Venda de Productes 308,00 

I. Assegurances 178,97 I. Publicitat i/o esponsorització 0,00 

J. Allotjament i dietes 130,68 J. Altres ingressos 4.257,64 

K. Viatges i desplaçaments 0,00   0,00 

L. Treballs realitzats per empreses externes 20.726,24   0,00 

M. Altres despeses 4.304,85   0,00 

Total despeses 35.106,93 Total ingressos 37.252,64 

   
2.145,71 

EVOLUCIÓ SALDO REAL DEL COMPTE DE L’AMPA 2008-2018 
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Saldo en el compte mes targeta 3/09/2017     16.172,81 

Ingressos pendents cobrament a 03/09/2017     319,00 

despeses pendents de pagament a 3/09/2007     -3,94 

Saldo real a 03/09/2017     16.487,87 

Superàvit 2017-2018 (36.644,12 - 35.106,93)     2.145,71 

Despeses pendents de pagament del curs 2017-2018     

Saldo real a 19/09/2018     18.633,58 

Despeses pendents de pagament del curs 2017-2018   128,50 

Saldo del compte passat a targeta de pagament   443,77 

Saldo al compte a 19/09/2018     18.287,32 
 

 

PRESSUPOST AMPA CURS 2017-2018 

Pressupost 2018-2019 

   

    Despeses   Ingressos   

A. Recursos humans 0,00 A. Subvenció municipal 2.800,00 

B. Lloguer 0,00 B. Altres subvencions municipals 0,00 

C. Subministraments 760,00 
C. Altres subvencions d'altres 
administracions 

0,00 

D. Comunicacions 790,00 D. Subvencions d'ens privats 0,00 

E. Manteniment d'edificis o instal·lacions 4.250,00 E. Recursos propis de l'entitat 4.400,00 

F. Adquisició material fungible 2.900,00 F. Taquillatge 0,00 

G. Transport-Missatgeria 570,00 G. Quotes inscripcions 35.000,00 

H. Publicitat i propaganda 0,00 H. Venda de Productes 0,00 

I. Assegurances 180,00 I. Publicitat i/o esponsorització 0,00 

J. Allotjament i dietes 0,00 J. Altres ingressos 950,00 

K. Viatges i desplaçaments 0,00   0,00 

L. Treballs realitzats per empreses externes 30.000,00   0,00 

M. Altres despeses 3.400,00   0,00 

Total despeses 42.850,00 Total ingressos 43.150,00 

 



Comissió de benestar intangible  
PROPÒSIT: vetllar pel benestar de la comunitat (alumnes, famílies, 

professorat, personal laboral, etc.) parant atenció especial a la 

dimensió més subtil i intangible, tant de les persones com dels 

col·lectius (relació, emocions, estats d’ànim, energia, dinàmiques, 

patrons, etc.). 

 

Espais d’actuació  

 

1. Coaching Corner: un col·lectiu de professionals formats en Coaching a l’Institut 

Gestalt, en procés d’acreditació com a coaches ACC, ofereixen sessions a qualsevol 

persona vinculada a la comunitat educativa. Les sessions comporten una aportació 

de 10 € per a l’AMPA. A dia d’avui hi ha en marxa: 

a. Tres processos individuals que, de moment, han suposat un ingrés de 60 € 

per a l’AMPA. 

b. El proper 18/12, l’Albert, el director de l’escola, començarà un procés de 

Coaching. Aquest serà a cost zero perquè l’AMPA no li demana que faci cap 

aportació per sessió. 

c. Amb l’empresa que gestiona la cuina i el seu personal (l’equip de cuina) 

s’està dissenyant una actuació de suport des del Coachig que està 

avançada. 

d. Amb l’empresa que gestiona el menjador i el seu personal (l’equip de 

monitoratge) s’ha començat a explorar alguna actuació de coaching grupal 

que només està esbossada. 

e. A partir de gener es començarà a un procés de coaching amb una de les 

famílies que viuen l’assetjament en primera línia. El coaching pot ajudar a 

viure aquesta situació amb més recursos i menys ansietat. 

 

2. Comissió d’assetjament 

Aquesta tardor, s’han viscut episodis de violència, larvada i explícita, a la classe de 

sisè. L’entrada de Mossos i Inspecció ha posat de manifest que hi ha una situació 

que cal abordar. D’entrada, el protocol institucional, pautat i estandadritzat, ja s’està 

implementant.   

 

La visió d’aquesta comissió és que es tracta d’una situació complexa que convé 

tractar amb determinació però també amb serenitat. Veiem que el cas de sisè és un 

símptoma i una oportunitat d’aprenentatge però no d’una qüestió de bons,  dolents, 

víctimes, botxins, salvadors i passius que es pugui resoldre de manera fàcil i 

immediata. 

 

El Jesús, pare del Boi de P4, i la Daniela, mare del Sasha de P4, han fet accions per 

donar suport a l’escola a l’hora d’abordar aquesta situació, en paral·lel i per 



acompanyar la via regular que està en marxa. De moment, s’han realitzat les accions 

següents: 

 

1. Una reunió amb l’equip directiu, les empreses de monitoratge i la comissió 

per tal de compartir visions, que no són completament coincidents. 

2. Reunions amb diferents associacions dedicades a l’atenció a l’assetjament 

en els centres educatius, amb vistes a implicar la que ofereixi més garanties 

de sumar i no de restar. 

3. Acord amb una de les famílies que viuen directament la situació per iniciar un 

procés de Coaching. 

4. Per part de la direcció, de moment el primer pas ha estat acordar una 

formació sobre “relació entre iguals” tant per a l’equip de professorat com per 

al de monitoratge, un primer pas per unificar visió a l’hora d’entendre i 

interpretar i entendre què és, què no és i què suposa l’assetjament. 

5. Estem pendents d’una nova reunió amb direcció per tal de fer un seguiment 

de cara a implicar alguna de les associacions externes que puguin ajudar. 

6. Igualment, des de la comissió farem passos per implicar la tutora del curs 

que, va començar una baixa a començament de curs i que, potser, es 

reincorporarà el proper trimestre. 

 

Des de la comissió entenem que aquestes qüestions són un procés gradual, complex i 

sistèmic i no una qüestió simple i acotada que s’ha de (i es pot) solucionar d’un dia per 

l’altre. 



RESUM COMISSIÓ DE MENJADOR (11 de desembre de 2018) 

 
Formada per: 
 
Director (Albert), presidenta de l'AMPA (Ari), 2 persones de l'AMPA (Mònica i Marta), 
empresa Xtra (David) i empresa AECV (Rodrigo i coordinador de l'AECV a l'escola 
Sergi). 
 
També en forma part, però no estan presents en totes les reunions: cap de cuina 
(Maria José) i coordinadora de menjador (Anna). 
 
 
Objectius: 
 
 Col·laborar amb la direcció de l'escola en el seguiment del servei de menjador 

escolar, vetllant perquè sigui un servei de qualitat, tant a nivell educatiu i 
relacional com nutricional i de qualitat organolèptica. 

 
 Recollir inquietuds, preocupacions i propostes de millora de les famílies en 

relació a la prestació d'aquest servei, via delegades, i gestionar-ho entre les parts 
implicades.  

 
 Recollir propostes de millora del personal treballador. 
 
 
Accions 1r trimestre del curs 2018 - 2019: 
 
Aquest curs s'ha contractat (Direcció de l'escola, previ consens amb l'AMPA) a dues 
empreses que treballen coordinadament: Xtra que gestiona la cuina (compra de MP, 
elaboració del dinar) i AECV que gestiona el menjador (l'estona del dinar i la de 
l'esbarjo). 
 
CUINA 
 
El menú es proposa des de l'AMPA (Marta) i es consensua amb la cap de cuina. Es 
segueixen els criteris del Departament de Salut (Guia: L'alimentació saludable en 
l'etapa escolar:  
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentaci
o_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/guia_alimentacio_saludable_etapa_escola
r/guia_alimentacio_etapa_escolar.pdf 
 
Les matèries primeres: es prioritzen fresques, de temporada i locals. És ecològic: 
pasta, arròs, llegum; algunes fruites i verdures i algun preparat carni. Els peix és 
frecs dos cops al mes (amb molt bona acceptació per part dels infants); sovint la 
pasta i l’arròs és integral (i l’objectiu és que ho sigui sempre, inclòs el pa); l’oli per 
amanir és d’oliva verge extra. Els iogurts sense sucre i cada infant decideix si se’n 
posa. 
 

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/guia_alimentacio_saludable_etapa_escolar/guia_alimentacio_etapa_escolar.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/guia_alimentacio_saludable_etapa_escolar/guia_alimentacio_etapa_escolar.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/guia_alimentacio_saludable_etapa_escolar/guia_alimentacio_etapa_escolar.pdf


A partir del gener s'incorporarà un noi jove d'ajudant a la cuina. A principi de curs hi 
va haver també canvis. L'objectiu és disposar d'un equip de cuina cohesionat i que 
es complementi. 
 
A nivell equipaments i instal·lacions: s'ha instal·lat un congelador (arcó) nou. 
Caldria canviar el forn actual (de gas i sota els fogons) per un d'independent, que 
pugui fer també coccions al vapor, etc., i que sigui més ergonòmic. Caldrà valorar-ho 
durant el curs (hi ha un problema d'espai, a part de pressupost) 
 
Adaptació gradual i mútua entre empresa i equip subrogat. 
 
MENJADOR 
 
Tenim pendent una reunió els responsables de l'AECV i la coordinadora per 
comentar: 
- temes plantejats per les famílies que han sorgit en les reunions amb les 

delegades. 
- propostes que planteja l'empresa, després d'aquests 3 mesos de rodatge (jocs de 

taula, ludoteca,...), i formació que han fet. 
- propostes que des de la comissió i durant la negociació del contracte es van 

plantejar (servir-se un mateix, joc lliure, treball d’acompanyament emocional, 
prèvia formació per part de les monitores i monitors) 

- - ajustos entre equip de cuina i equip de menjador 
 
 
PROPOSTA 
 

 Oferir 1 ó 2 xerrades per curs a les famílies relacionades amb l'alimentació 
escolar, per exemple: 

 
1. Esmorzars i berenars saludables (a la tarda es veu molts paquets de 

productes processats!, amb molt de sucre i greixos no saludables!!, i en el 
menú ens esforcem per evitar el sucre en els iogurts, evitar productes 
precuinats, etc.). 

2. Planificar sopars saludables i senzills - ràpids - per complementar amb els 
dinars a l'escola (i aprofitar per donar valor al menú escolar,...). 

 

 Publicar en l'apartat de menjador de l'escola breus escrits sobre alimentació 
escolar, també en la línia d'assessorar a les famílies i donar sentit el projecte de 
menjador saludable, i vincular-ho amb el projecte de sostenibilitat – hort, que des 
d’una altra comissió de l’ampa s’està portant a terme. 
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